Załącznik nr 8 do Regulaminu korzystania z zasobów i usług Biblioteki

R E G U L A M I N
KORZYSTANIA Z CZYTNIKÓW EBOOKÓW W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W ŻORACH
1. Czytnik ebooków zawiera kolekcję książek elektronicznych pochodzących z domeny publicznej
i innych darmowych źródeł.
2. Z czytnika ebooków może korzystać Użytkownik Biblioteki posiadający ważną kartę biblioteczną,
aktywnie wypożyczający i nie zalegający ze zwrotem wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.
3. Czytnik ebooków udostępniany jest nieodpłatnie. Z czytnika można korzystać na miejscu lub
wypożyczyć do domu za kaucją zwrotną w Dziale Multimediów. Wysokość kaucji wynosi 100.złotych.
4. Przy wypożyczeniu czytnika na zewnątrz Użytkownik zobowiązany jest do okazania dowodu
osobistego i podpisania oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
5. Czytnik można wypożyczyć na okres nie dłuższy niż 30 dni. Termin zwrotu czytnika nie podlega
prolongacie. Za przetrzymanie czytnika opłata wynosi 3 złote za 1 dzień.
6. Czytnik wypożyczany jest w zestawie z pokrowcem ochronnym, ładowarką oraz instrukcją
obsługi.
7. Użytkownik powinien zwrócić uwagę na stan czytnika przed wypożyczeniem go oraz
poinformować bibliotekarza o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach lub nieprawidłowym
działaniu.
8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia czytnika ebooków. W przypadku
uszkodzenia czytnika Użytkownik ponosi koszty naprawy, a w przypadku zniszczenia – koszt
zakupu nowego sprzętu wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Biblioteka jest uprawniona do
potrącenia kosztu naprawy lub zakupu nowego sprzętu z kwoty kaucji wpłaconej przez
Użytkownika.
9. Przy zwrocie bibliotekarz ma prawo sprawdzenia stanu technicznego czytnika, poprawności jego
działania i kompletności.
10. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z czytnika w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
Ma prawo korzystać z czytnika i wgranych na nim ebooków tylko na własny użytek, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Nie może usuwać jego zawartości, modyfikować treści
ebooków, wgrywać nowych treści oraz umieszczać w czytniku własnej karty pamięci.
11. Podstawą zwrotu kaucji jest zwrot czytnika w stanie niepogorszonym wraz z akcesoriami,
nienaruszoną zawartością oraz oryginalnego druku wpłaty. Kaucję Użytkownik odbiera osobiście.
12. Użytkownik może poprosić o wgranie wybranego tytułu audiobooka, co najmniej 24 godziny
przed wypożyczeniem. W celu odtworzenia audiobooka Użytkownik korzysta z własnego zestawu
słuchawek.
13. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu Korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Żorach
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa cywilnego.
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15. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do stosowania
zawartych w nim postanowień.

Żory, 1 lipca 2016

